
Sosyal Yardım Başvuru Formunu Dolduran Hastalarımızın Kişisel Verilerinin 

İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 

10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Lösemili 

Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (“LÖSEV”) tarafından hazırlanmıştır. 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

 

https://www.losev.org.tr/hastakayit adresinde yer alan Sosyal Hizmetler Yardım 

Başvuru Formunu doldurarak veya telefon ile ya da doğrudan Vakfımız ile bu 

hususta iletişime geçen hastalarımızın kimlik bilgilerinden ad-soyad, T.C. kimlik 

numarası, cinsiyeti, doğum tarihi; iletişim bilgilerinden il ve ilçe bilgisi, iletişim adresi, 

cep telefon numarası ve talep bilgileri Kanun’un 5. maddesindeki “bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hukuki sebebine dayalı 

olarak, sağlık bilgilerinden hastalık tanı bilgisi ve hastalık tanı tarihi ise “Açık Rıza” 

hukuki sebebine dayalı olarak otomatik olarak işlenmektedir. 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  

 

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin 

mevzuata uygun yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin 

yürütülmesi, ı̇ş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, talep / şikayetlerin takibi, talep 

halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuki uyuşmazlıklarda 

kullanılabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla tedarikçilerimize ve hukuki 

yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği 

yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmektedir. 

  

Haklarınız 

 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak; 

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri 

bilme, 
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● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların 

düzeltilmesini isteme, 

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya 

yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve 

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

halinde bu zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz.  

Haklarınızla İlgili Başvuru Yöntemleri 

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ilgili kişi başvuru formunu 

kullanarak; 

● Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla Turgutlu Sokak No: 30 Gaziosmanpaşa / 

ANKARA adresine göndererek, 

● Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 

(“LÖSEV ”)’na bizzat başvurarak,  

● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil 

imza kullanmak suretiyle LÖSEV’ın losev@losev.org.tr kayıtlı elektronik posta 

adresimize göndererek, 

● İlgili Kişi tarafından Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (“LÖSEV ”)’e 

daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta 

adresinden :  kvkk@losev.org.tr adresimize göndererek 

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (“LÖSEV ”)’e iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, 

başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, tebligata 

esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, 

telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması 

zorunludur. 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği 

hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır 

şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi 

gerekmektedir. 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına 

hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu 

yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun 

mailto:losev@losev.org.tr
mailto:kvkk@losev.org.tr


kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin 

eklenmesi gerekmektedir. 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 

Başvurularınızın Cevaplaması 

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten 

itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz 

değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese 

elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı 

usul vasıtasıyla size iletilir. 

 

 

 


